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 هو في كتاب سيبويه وأثرها عند النحاة
 أ.م.د. نجاح صابر فاهم

 جامعة كربالء / كمية التربية لمعموم اإلنسانية
بويو ُيعّد الكتاب األوؿ واألخير في الّنحو والّصرؼ، فيو سجٌؿ لقواعد العربّية، فوقؼ العمماء عنده، ولـ كتاب سي

يزيدوا عميو، وكّؿ َمف جاء بعده جعؿ الكتاب أساس دراستو، ووقؼ عند حّد الشرح أو االختصار، ولـ يزد المتأخروف عميو 
، وقاؿ الجاحظ 1«أف يعمؿ كتاًبا كبيًرا في الّنحو بعد كتاب سيبويو فميستِح. َمف أراد:» ىػ( 249إال القميؿ، فقاؿ المازنّي )ت

، وأوضح األستاذ عمي النجدّي أف 2«لـ يكتب الّناس في الّنحو كتاًبا مثمو، وجميع ما كتب الّناس عميو عياؿ»ىػ( : 255)ت
د أثًرا وأرسمو مع األياـ ذكًرا واّدخره لمعربّية ىو ىذا السفر العظيـ الذي أقامو العالـ الجميؿ في ساحة الخمو »كتاب سيبويو 

مامتو في االشتراع ليا وضبط أصوليا، عمى نحو َيِعزُّ  كنًزا وندبو في العالميف شاىًدا عمى براعتو فييا، ونفاده إلى أسرارىا وا 
 . 3«نظيره في األوليف واآلخريف : شموؿ إحاطة، وبراعة أستاذية، وسالمة تحميؿ، وصدؽ نظر، وصحة حكـ

في مادة  )قراءة في نص نحوّي قديـ(   ىذا البحث كاف أحد ثمار محاضرات التي ألقيتيا عمى طمبة الدكتوراه
 فاختير كتاب سيبويو ليذه القراءة.

تناوؿ البحث طبيعة )ىو ىو( في كتاب سيبويو، وتتبعيا عند عمماء النحو، احتمت مجاال واسًعا في الكتاب، فّسر 
مف العالقات المتعمقة بالمبني والمبني عميو )المبتدأ والخبر(، وبيف الصفة والموصوؼ، وبيف البدؿ بيا سيبويو طائفة 

والمبدؿ منو، والمفعوؿ المطمؽ وعاممو، والحاؿ وصاحبو، وقد جعميا الدكتور محمد كاظـ البكاء في ضمف العالقات التي 
 : 4لتركيب المغوي، وىذه العالقات حددىا عمى النحو اآلتيتربط العامؿ والمعموؿ، التي تؤثر تأثيًرا واضًحا في بناء ا

 عالقة التفرغ أو االشتغاؿ. - أ
 عالقة التعدي. - ب
 عالقة التطابؽ )ىو ىو(. - ت
 عالقة الخالؼ )عشروف درىًما(. - ث
 عالقة اإلضافة. - ج
 العالقة الصوتية )التنويف، إطالة الكالـ، العمؿ عمى الجوار(. - ح

ب )ىو ىو( داؿٌّ عمى عالقة تطابؽ بيف العامؿ والمعموؿ مف وجية العمؿ فيتضح مف تحديد ىذه العالقات أّف تركي
النحوي، غير أنو الذي يتأمؿ في قراءة نصوص كتاب سيبويو التي وردت فييا ىذه الظاىرة يجد حقيقة غير ما ذىب إلييا 

نما ىي عالقة تطابؽ نوعي أو ج نسي  التي تربط بيف المبني أستاذنا الدكتورمحمد كاظـ البكاء في توجييو لػ)ىو ىو(، وا 
والمبني عميو، والدليؿ عمى ىذا أف سيبويو نفسو أطمؽ درجات ليذا التطابؽ، فإذا كاف التطابؽ بيف المبني والمبني عميو كميا 
ذا كاف التطابؽ بيف المبني والمبني عميو جزئيا أي عالمة التشابو أو  أي االتحاد بالنوع أو بالجنس أطمؽ عميو )ىو ىو(، وا 
ذا كانت عالقة التطابؽ تفرغا بيف المبني والمبني عميو، أطمؽ  عالقة وصفية فأطمؽ عميو سيبويو )اآلخر ىو األوؿ(، وا 
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عمييا سيبويو )اآلخر األوؿ(، وعمى وفؽ ىذا عالج البحث ىذه الظاىرة في كتاب سيبويو وأثرىا عند النحاة، فقسـ البحث 
 عمى مطالبيف : 

 تاب سيبويو.المطمب األوؿ: ىو ىو في ك
ىػ(، وابف ىشاـ 392ىػ(، وابف جني)ت316ىػ(، وابف السراج)285المطمب اآلخر: ىو ىو عند النحوييف كالمبرد)ت

 ىػ( وغيرىـ.761األنصاري )ت
واعتمد البحث عمى مصادر  ومراجع متعددة، فمنيا : الكتاب لسيبويو، والمقتضب لممبرد، والخصائص البف جني، 

 السراج، ومغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ األنصاري...  واألصوؿ في النحو البف
 وقفي البحث بخاتمة سّطرت فييا أىـ ما نبتغيو مف كتابة ىذا البحث، وآخر دعوانا أف الحمُد هلل رّب العالميف.

فيـو  الذي البحث يقتضي الوقوؼ عمى بياف طبيعة مفيـو )ىو ىو( عند المغوييف والمناطقة ؛ وذلؾ لتحديد ىذا الم
 يسعى إليو البحث في التجواؿ في مناحيو عبر منظومة سيبويو.

ىػ( أّف َأْصَمو َأف يكوَف عمى ثالَثِة 189فػ)ُىو( ِكناَيٌة َعف الواِحِد الُمذكَِّر، أوضح الكسائي )تُىّو ُىّو  في المغة :  
ُيَخفِّفو فيقوُؿ : ُىَو َفَعَؿ ذلَؾ، وحَكى الِكسائي َعف َبني َأَسٍد وتِميـٍ َأْحُرٍؼ ِمْثؿ )َأنَت(، فيقاُؿ: ُىوَّ َفَعَؿ ذلَؾ، وِمف العرِب َمْف 

.1َوقيس ُىْو َفَعَؿ ذلَؾ بإْسكاِف الواو ِِ 
واختمؼ البصريوف والكوفيوف في تركيب )ُىو(، فذىب البصريوف إلى أّف الياء والواو ىو االسـ بمجموعيما، ودليميـ 

، فال بّد مف حرٍؼ يبتدئ بو، وحرٍؼ يوقؼ عميو ؛ فمو كاف االسـ )ُىو( متكوًنا مف أّف الكممة عمى تبنى عمى حرٍؼ واحدٍ 
 ىاٍء وحدىا ؛ لكاف يؤدِّي إلى أف يكوف الحرؼ الواحد ساكًنا متحرًكا، وذلؾ محاٌؿ؛ فوجب أاّل تكوف الياء وحدىا ىي االسـ.

غير الواو ؛ ألّنو لو كانت الواو أصاًل ؛ ِلما  أما الكوفيوف فذىبوا إلى أّف االسـ )ُىو( متكوٌف مف الياء وحدىا مف
حذفت في التثنية، في نحو : ىما، فضاًل عف استدالليـ بالّدليؿ الشعرّي عمى أّف الواو تحذؼ في حالة اإلفراد وتبقى الياء 

 .وحدىا
صحيح ؛ ألّف  فرّد البصريوف ما ذىب إليو الكوفيوف فذكروا أف قوليـ  الواو )ىو( تحذؼ في التثنية ، فيذا غير

نما ىما صيغة مرتجمة  صيغة )ىما( في التثنية مف )ىو(  ليست بتثنية عمى حّد قولؾ : في زيٍد زيداف وعمرو عمراف، وا 
لمتثنية كػ)أنتما(، أال ترى أنو لو كاف تثنية عمى حّد قوليـ : زيداف، وعمراف ؛ لقالوا في تثنية ىو )ُىواِف(، وفي تثنية أنت 

ا العرض أرجح أّف صيغة )ىو( مف الصيغ المرتجمة التي نقمت ألينا، فميس ىناؾ دليؿ واضح عمى ، وبعد ىذ2)أنتاف(
 تركيبيا واشتقاقيا، فرّب في قابؿ األياـ يكشؼ لنا التطور المغوي التاريخي حقيقة تركيب صيغة )ىو(. 

 .3وفي المغة يقاؿ : عيف الشيء نفسو أو ذاتو، أي : ىو ىو عيًنا، أو ىو ىو بعينو
 فيو ىو في المغة تعني وسيمة مطابقة بيف الشيء ونفسو أو صفتو، أو قريبة مف صفتو.

لمداللة عمى لفظة  أما عند المناطقة فداللتيا ال تختمؼ في ما ىو عند المغوييف، فقد استعمؿ المناطقة ىذا التركيب
اْلَخاِرِجي، أي: َما ِبِو الشَّْيء ُىَو ُىَو ِباْعِتَبار  لُيِويَّة التي ُتطمؽ عمى معاٍف َثاَلَثة: التشخص، والشخص َنفسو، والوجودا

ذا َأخذ َأعـ مف َىَذا ااِلْعِتَبار ُيسمى َماِىيَّة، َوقد يُ  سمى َما ِبِو تَحققو ُيسمى َحِقيَقة وذاتًا، َوِباْعِتَبار تشخصو ُيسمى ىوية، َواِ 
نْ   .4َساف، وىوية ِإذا َكاَف جزئيًا كحقيقة زيدالشَّْيء ُىَو ُىَو َماِىيَّة ِإذا َكاَف كميًا كماىية اإْلِ
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ما بو الشيء ىو ىو، كالحيواف الناطؽ » ىػ( في تعريفو )حقيقة الشيء( : 817فقاؿ السّيد الشريؼ الجرجانّي )ت
لإلنساف، بخالؼ الضاحؾ، والكاتب، مّما يمكف تصوراالنساف بدونو، وقد يقاؿ : إف ما بو الشيء ىو ىو باعتبار تحققو : 

 .1«قة، وبامتياز تشخصو: ىوية ومع قطع الّنظر عف ذلؾ : ماىية حقي
فتركيب ىو ىو دّؿ عمى حقيقة الشيء مف جية الخارج، وكذلؾ أشار السيد الجرجاني إلى أف ماىّية الشيء تدؿ 

زئي، ما بو الشيء ىو ىو، وىي مف حيث ىي ىي ال موجودة، وال معدومة، وال كمي، وال ج»إذ قاؿ: عمى ىو ىو الشيء، 
كتاًبا  ىػ(309اْلُحَسْيف بف َمْنُصور الحالج اْلَبْغَداِدّي الصوفّي توفي مصموبا ِبَبْغَداد سنة )ت،  وأّلؼ 2«وال خاص، وال عاـ

 . 3كتاب ُىَو ُىَو(عنوانو )
 المطمب األول : هو هو في كتاب سيبويه :

حتّؿ مجاال واسًعا في كتاب سيبويو، فّسر بيا الذي يدقؽ النظر في المدونة المغوية العربية يجد أف تركيب ىو ىو ا
سيبويو طائفة مف العالقات المتعمقة بالمبني والمبني عميو )المبتدأ والخبر(، وبيف الصفة والموصوؼ، وبيف البدؿ والمبدؿ 

لظاىرة ؛ منو، والمفعوؿ المطمؽ وعاممو، والحاؿ وصاحبو، ومنيجنا في البحث يقـو بتحميؿ النصوص التي وردت فييا ىذه ا
 مف أجؿ أف نقؼ عمى مضامينيا وتفسيراتيا، ومف النصوص التي وردت فييا ىذه الظاىرة.

فالمبتدأ كؿ اسـ ابتدئ لُيبنى عميو كالـ، والمبتدأ والمبنّي عميو رفٌع. فاالبتداء ال »ففي باب االبتداء، إذ قاؿ سيبويو: 
ميو فيو مسَند ومسَند إليو، واعمـ أّف المبتدأ البد لو مف أف يكوف يكوف إال بمبني عميو، فالمبتدأ األوؿ والمبني ما بعده ع

المبنّي عميو شيئًا ىو ىو، أو يكوف في مكاف أو زماف. وىذه الثالثة ُيذكر كؿ واحٍد منيا بعد ما ُيبتدأ. فأما الذي ُيبنى عميو 
د اهلل منطمؽ؛ ارتفع عبد اهلل ألنو ُذكر لُيبنى شيء ىو ىو فإف المبني عميو يرتفع بو كما ارتفع ىو باالبتداء، وذلؾ قولؾ: عب

 .4«عميو المنطمؽ، وارتفع المنطمؽ ألف المبنّي عمى المبتدأ بمنزلتو
فالمالحظ في ىذا النص أف حديث سيبويو ينقسـ عمى قسميف : فاألوؿ : حديثو عف مفيـو المبتدأ مف حيث جنُسو 

كـ النحوي لممبني والمبني عميو )المبتدأ والخبر(، ثـ يوضح العالقة بيف وما يتركب بو أي ما يبنى عميو مف كالـ، ويّبف الح
المبتدأ والخبر فيي عالقة تالزمية بنائية فيفسر ىذه العالقة سيبويو بمسميات البناء )المبني والمبني عميو(، وىنا عند 

سألة المسند والمسند إليو مف جية سيبويو المبني ىو المبتدأ، والمبني عميو ىو الخبر، فضال عف أف سيبويو نظر إلى م
كالـ المتكمـ، فالمسند عنده )المبتدأ(  والمسند إليو ىو )الخبر( فيذا منحى وظيفي مف جية استعماؿ المتكمـ، أما النحويوف 
( الذيف جاؤوا بعد سيبويو فعكسوا ىذه المسألة ؛ ألنيـ نظروا إلى مسألة بمنحى تركيبي، فأصبح المسند إليو ىو )المبتدأ

 والخبر ىو )المسند(.  
 أما القسـ اآلخر: الذي تحدث عنو سيبويو فيو أنماط المبني عميو )الخبر(، وىي في ما يأتي :   

 المبتدأ + المبني عميه )هو هو(، نحو : عبد اهلل منطمق. - أ
و باالبتداء، إف المبني عميو يرتفع بو كما ارتفع ى:» وىنا سيبويو تحدث عف عامؿ الرفع في ىذا النمط، إذ قاؿ 

وذلؾ قولؾ: عبد اهلل منطمؽ؛ ارتفع عبد اهلل ألنو ُذكر لُيبنى عميو المنطمؽ، وارتفع المنطمؽ ألف المبنّي عمى المبتدأ 
 .5«بمنزلتو

الذي يتضح مف ىذا أّف عامؿ االبتداء ىو الذي رفع المبتدأ، والمبتدأ يرفع الخبر، وىذا داللة صريحة بمذىب 
 لممبتدأ والخبر، وجميور البصرييف اتبعوا ىذا المذىب في ما بعد. سيبويو في عامؿ الرفع

                                                           
 .43التعريفات، لمسيد الشريؼ الجرجاني :  .1
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 .2/31كتاب سيبويو :  .4
 والصفحة نفسيا المصدر نفسو .5
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 المبتدأ + المبني عميه )ظرف الزمان(. - ب
 المبتدأ + المبني عميه )ظرف المكان(. - ت

فسيبويو ىنا كاف دقيقا في وصفو عالقة المبتدأ والمبني عميو )ىو ىو( وبما مّثؿ بو : عبد اهلل منطمؽ، فػ )عبد اهلل( 
ف ذات )ىو(، و )منطمؽ( صفة الذات )ىو(، أي إف كممة )منطمؽ( في ىذا التركيب تمثؿ وصًفا أو ىوية مسمى معّبر ع

ا رتفع عبد اهلل :»)عبد اهلل(، و )عبد اهلل تمثؿ حقيقتو كونو ىو )منطمؽ(، والدليؿ عمى ىذا أف سيبويو أوضح ذلؾ، إذ قاؿ 
، في ىذا النص تيمنا عبارة )بمنزلتو(، 1«لمبنّي عمى المبتدأ بمنزلتوألنو ُذكر لُيبنى عميو المنطمؽ، وارتفع المنطمؽ ألف ا

فالمبني عميو )منطمؽ( بمنزلة المبتدأ )عبد اهلل( مف جية كونو ىو موصوؼ باالنطالؽ، أي : إف المبني عميو ىو عيف 
عندما تسأؿ مف منطمؽ ؟ المبتدأ )عبد اهلل(مف جية كونو منطمقا، فعندما تسأؿ مف عبد اهلل ؟ فالجواب : ىو منطمؽ، و 

فالجواب: ىو عبد اهلل. وعمى وفؽ ىذا فػ )ىو ىو( إحدى آليات التفسير عند سيبويو لمعالقة بيف المبتدأ والمبني عميو عندما 
 يكوف المبني عميو ىو المبتدأ.

مب، يجعمونو وقد زعـ يونس أف ناسًا يقولوف: ىو مني مزجُر الك» و مما أوضحو سيبويو في ىذا الشأف، إذ قاؿ : 
 بمنزلة مرأى ومسمع، وكذلؾ مقعد ومناط، يجعمونو ىو األوؿ فيجرى، كقوؿ الشاعر:

 وأنت مكانؾ مف وائٍؿ                     مكاُف القراد مف است الَجمؿ
نما حسف الرفع ىاىنا ؛ ألنو جعؿ اآلخر ىو األوؿ، كقولؾ: لو رأس رأس الحمار. و لو جعؿ اآلخر ظرفًا جاز،  وا 

 .2«كف الشاعر أراد أف يشبو مكانو بذلؾ المكاف ول
نالحظ  في ىذا النص أف سيبويو جعؿ القوؿ : ىو مني مزجُر الكمب بمنزلة مرأى ومسمع، فينا سيبويو قصد 
بػػمصطمح )المنزلة( قياسا برفع )مرأى ومسمع( في قوؿ العرب : أنت مني مرأى ومسمٌع، فوجو الرفع ىنا ؛ ألف المتكمـ أراد 

يو اآلخر )مرأى ومسمع( ىو األوؿ، فصار بمعنى : أنت مني قريب، فتشبيو )مرأى ومسمع( تدؿ عمى القرب، ففي ىذا تشب
الوجو خرج عف معنى الظرؼ، أما قوليـ : ىو مني مزجُر الكمب، أي انو صار بمعنى : ىو مني بعيٌد، فينا ليس أراد 

نما أراد تشبيو األوؿ )ىو( ببعد مكاف  مزجر الكمب، فينا سيبويو يمحظ استعماؿ المتكمـ بدقة وعمى أساسو ظرؼ المكاف، وا 
قرر األحكاـ النحوية مف الرفع والنصب والجّر، فضال عف أف سيبويو فّسر المغة بالمغة وىذا منيجو، ففّسر المغة التي نقميا 

حظو أطمؽ عبارة )جعؿ يونس بف حبيب بمغة قوؿ العرب في )مرأى ومسمع(، وأما في تفسير سيبويو بيت الشاعر فنال
نما يشبو المبني فمو كاف  اآلخر ىو األوؿ( فينا سيبويو اكتفى بػ )ىو( واحدة ؛ ألف المبني عميو ليس ىو المبني )المبتدأ(، وا 

نما يشبيو.  المبني عميو ىو عيف المبني لقاؿ : )ىو ىو(، وىذا يدؿ عمى أف )مكانؾ( ليس في حقيقتو )مكاف القراد(، وا 
ألساس أف سيبويو كاف دقيقا في وصفو ىذا المصطمح، وىو مف آليات التفسير لمعالقة بيف المبني وعمى ىذا ا

 والمبني عميو في ضوء استعماؿ المتكمـ.
ف قمت: الميمَة اليالؿ، واليوـَ القتاؿ نصبت، التقديـ » و مما أورده سيبويو في بياف ىذه الظاىرة، إذ قاؿ :  وا 

ف ش ئت رفعت فجعمت اآلخر األوؿ...، وتقوؿ: عيدي بو قريبًا وحديثًا إذا لـ تجعؿ اآلخر ىو والتأخير في ذلؾ سواء. وا 
ذا نصبت جعمت الحديث والقريب مف الدىر  .3«األوؿ، فإف جعمت اآلخر ىو األوؿ رفعت، وا 

اليالُؿ،  إف المتأمؿ في ىذا النص يجد أف سيبويو أطمؽ عبارتيف فاألولى )جعمت اآلخر األوؿ(، مّثؿ ليا : الميمةَ 
واليوـَ القتاُؿ، فمو دققنا النظر إلى العالقة بيف المبني والمبني عميو نجدىا أنيا عالقة احتواء ؛ ألف الميمة تحتوي اليالؿ، 

 واليالؿ يحتوي في الميؿ ؛ ليذا يجوز التقديـ والػتأخير، فالتقدير : الميمة طموُع اليالؿ.

                                                           
 .2/31كتاب سيبويو :  .1
 .933-3/931 المصدر نفسو .2

 .3/932كتاب سيبويو :  .3
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قو ىذه العبارة ؛ ألف العالقة بيف المبني والمبني عميو عالقة احتواء عمى وفؽ ىذا فاف سيبويو كاف دقيقا في إطال
 ليذا لـ يذكر لفظ )ىو ىو( لمداللة عمى عالقة وصؼ الذات نفسو، وال )اآلخر ىو األوؿ( لمداللة عمى عالقة التشبيو.

دي بو قريب وحديث، فكأف أما العبارة األخرى التي ذكرىا سيبويو )اآلخر ىو األوؿ(، ومّثؿ ليا في حالة الرفع : عي
المتكمـ أراد وصؼ العيد بالقرب مف مبدأ التشبيو أي صار بمنزلة : أنت مني قريب، فالعيد بو ليس في حقيقتو قريبا 
وحديثا، فالعيد شبو بالقريب والحديث ؛ لذا كاف دقيقا في اصطالحو ىذا المصطمح فاآلخر )المبني عميو( ىو تشبيو باألوؿ 

 )المبني(.
 فؽ ما تّقدـ يمكننا ترجيح ثالث درجات لمعالقة بيف المبتدأ والمبني عميو، وىي في ما يأتي : وعمى و 

 المبتدأ + المبني عميو )ىو ىو( = عالقة مطابقة، نحو : عبد اهلل منطمؽ.  - أ
بي المبتدأ + المبني عميو )اآلخر ىو األوؿ( = عالقة التشابو أو الوصؼ، نحو : ىو  مني مزجُر الكمب، وعيدي   - ب

 قريب وحديث.
 المبتدأ + المبني عميو )اآلخر األوؿ( = عالقة احتواء )ظرؼ(، نحو : الميمَة اليالُؿ.  - ت

وذلؾ قولؾ : ىذا صوٌت » ومما ينص عميو سيبويو في وصؼ )ىو ىو(، إذ قاؿ في باب )ما الرفع فيو الوجو( : 
ىذا، فالصوت ىذا، ثـ قمت: ىو صوت حمار ؛ صوُت حماٍر، ألنؾ لـ تذكر فاعاًل، وألف اآلخر ىو األوؿ حيث قمت: 

نما ابتدأتو كما تبتدئ  ف شّبيت أيضًا فيو رفٌع ألنؾ لـ تذكر فاعاًل يفعمو، وا  ألنؾ سمعت نياقًا. فال شؾ في رفعو، وا 
 .1«األسماء، فقمت: ىذا، ثـ بنيت عميو شيئًا ىو ىو، فصار كقولو: ىذا رجٌؿ رجُؿ حرٍب.

عمى قسميف : فاألوؿ في حاؿ قوؿ المتكمـ )ىذا صوٌت صوت حمار(، ولـ يذكر  ىذا النص ينقسـ حديث سيبويو
الفاعؿ، فالوجو الرفع ؛ ألف المتكمـ أراد أف ىذا الصوت يشبو صوت حمار، فأطمؽ سيبويو عمى ىذا بعالقة )اآلخر ىو 

سمع المتكمـ نياؽ الحمار األوؿ( مف مبدأ التشبيو، فالمعنى يكوف : ىو صوت يشبو صوت حماٍر، وأما اآلخر ففي حاؿ 
فقاؿ : )ىذا صوٌت صوُت حمار(، فأطمؽ سيبويو عمى ىذا بعبارة )ىو ىو(، أي المعنى أف ىذا الصوت ىو في حقيقتو 

 صوت حمار، فينا ىذا بمنزلة ىو في مطابقة التعييف، ويمكننا توضيح ىذيف القسميف بالمعادلتيف اآلتيتيف : 
 ا صوت(+ المبني عميو)صوت حمار( =ىو ىو. في حاؿ سماع النياؽ =المبتدأ )ىذ - أ
 في حاؿ مشابو الصوت = المبتدأ )ىذا صوت(+ المبني عميو)صوت حمار( = اآلخر ىو األوؿ. - ب

وعمى وفؽ ىذا فسيبويو ينطمؽ في تحميمو النحوي مف استعماؿ المتكمـ، فالمغة عنده عمى وفؽ استعماؿ المتكمـ 
 وقصديتو. 

وذلؾ نحو قولؾ: لو صوٌت صوٌت حسٌف؛ » يو في بياف ىذه الظاىرة، إذ قاؿ : ومف النصوص التي أوردىا سيبو 
نما ذكرت الصوت توكيدًا ولـ ترد أف تحممو عمى الفعؿ، لما كاف  ألنؾ إنما أردت الوصؼ، كأنؾ قمت: لو صوٌت حسٌف، وا 

 .2«كاف اآلخر ىو األوؿ.  صفة، وكاف اآلخر ىو األوؿ، كما قمت: ما أنت إال قائـ وقاعد، حممت اآلخر عمى أنت لما
نالحظ أف سيبويو قصد في ىذا النص نمط التركيب )اآلخر ىو األوؿ(، فاآلخر )صوت حسف( لـ يكف في حقيقتو 
ىو ىو ىذا الصوت، بؿ وصؼ ليذا الصوت، فالعالقة بيف المبتدأ والمبني عميو عالقة وصؼ؛ لذا عبر سيبويو عنيا 

 بػ)ىو( واحدة.
واعمـ أف الشيء يوَصؼ بالشيء الذي ىو ىو وىو مف »يو في بياف ىذا الظاىرة، إذ قاؿ: وكذلؾ مما أوضحو سيبو 

اسمو، وذلؾ قولؾ: ىذا زيٌد الطويؿ، ويكوف ىو ىو وليس مف اسمو كقولؾ: ىذا زيٌد ذاىبًا، و يوَصؼ بالشيء الذي ليس بو 
 .3«وال مف اسمو، كقولؾ: ىذا درىـ وزنًا، ال يكوف إال نصباً 

                                                           
 .140/ 9كتاب سيبويو :   .1
 .3/912المصدر نفسو  :  .2

 .2/66كتاب سيبويو : .3
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في ىذا النص أنو أطمؽ عبارة )ىو ىو وىو مف اسمو( عمى كممة )الطويؿ( في جممة )ىذا زيد  الذي يتبيف
الطويؿ(، وسيبويو أراد أف يفسر العالقة بيف المبني والمبني عميو أي بيف زيد والطويؿ، فصفة )الطويؿ( ىي بمنزلة ذات 

لذا عّبر عنيا بػ)ىو ىو(، أما المقصود )وىو مف  زيد مف جية كونو طويال أي بعبارة أخرى أصبحت الصفة بمنزلة الذات ؛
 اسمو( فتعني أف صفة الطوؿ مالزمة وثابتة لزيد، فيذه الصفة ال تتغّير ؛ لذا كاف دقيقا في إطالقو ىذا المصطمح.

أما جممة )ىذا زيد ذاىبا( فأطمؽ عمييا عبارة )ىو ىو وليس مف اسمو(، فصفة الذىاب ىي بمنزلة ذات زيد مف 
و ذاىبا، فينا العالقة بيف المبني والمبني عميو أي بيف زيد وكونو ذاىبا عالقة مطابقة بيف الصفة والذات ؛ لذا عّبر جية كون

 عنيا سيبويو بػ )ىو ىو(، أما المقصود )ليس مف اسمو( فصفة كوف زيد ذاىبا ليست ثابتة فيي متغيرة.
)ىو ىو( أف يكوف اسماف احدىما ىو اآلخر، ولو عّبرنا  ىػ( فقد فّسر مراد سيبويو باالسـ الذي368أما السيرافي )ت

عف كؿِّ واحد منيا باآلخر كاف لو اسًما، والذي ىو مف اسمو أف يكوف محمواًل عمى إعرابو، كقولؾ : ىذا زيد ذاىًبا، فيو 
عى فييا استعماؿ فيي ذات منحى وظيفي را -كما أوضحتيا –، فعبارة سيبويو 1ىو ؛ ألّف زيًدا ىو ذاىٌب، وذاىٌب ىو زيدٌ 

 المتكمـ .
 وبعد ىذا العرض الموجز عف ىذه الظاىرة في كتاب سيبويو، يتضح لنا ما يأتي :

 أف سيبويو كاف دقيقا في وصفو ىذه الظاىرة و تفسير درجات التطابؽ بيف المبني والمبني عميو. -1
 لمغة.أف ظاىرة )ىو ىو( استمد فكرتيا مف القياس المغوي وطّبؽ بما ترتضيو طبيعة ا -2
 بّيف سيبويو درجات التطابؽ بيف المبتدأ والمبني عميو، وىي في ما يأتي :  -3

 .المبتدأ + المبني عميو )ىو ىو( = عالقة مطابقة، نحو : عبد اهلل منطمؽ 
  المبتدأ + المبني عميو )اآلخر ىو األوؿ( = عالقة التشابو أو الوصؼ، نحو : ىو  مني   مزجُر الكمب، وعيدي

 ث.بي قريب وحدي
 .المبتدأ + المبني عميو )اآلخر األوؿ( = عالقة احتواء )ظرؼ(، نحو : الميمَة اليالُؿ 

 أوضح سيبويو درجات التطابؽ بيف المنعوت والنعت، وىي ما يأتي : -4
 المبني )الذات( + المبني عميو )وصؼ ثابت غير متغّير( = ىو ىو ىو. -
 ذات نفسو( = ىو ىو.المبني )الذات( + المبني عميو)وصؼ متغّير بمنزلة ال -

 أف نحو سيبويو نحو عممي، أما النحاة الذيف جاءوا بعد سيبويو فكاف نحوىـ تعميميا. -5
منيج سيبويو يفّسر المغة بالمغة ؛ لذا كثرت عنده آليات التفسير في مفيومات مثال : )المنزلة، وأجري مجرى، كما  -6

 ذا تمثيؿ لـ يتكمـ بو(.قالت العرب، وقع موقع، في موضع، كأنؾ قمت وكأنو يقوؿ، وى
نظر سيبويو إلى المغة مف حيث استعماؿ المتكمـ ؛ لذا نقوؿ إف نحو سيبويو نحو وظيفي، أما النحاة الذيف جاءوا  -7

 بعده فنظروا إلى المغة مف خالؿ التركيب. 
 المطمب اآلخر: أثر )هو هو( عند النحويين : 

)َىَذا َباب َما ى التطابؽ كأّنو يدؿ عمى التفسير إذ قاؿ: في باب استعمؿ المبّرد بعد سيبويو ىذا التركيب لمداللة عم
َفمف َذِلؾ أجدؿ، وأخيؿ األجود فييَما َأف َيُكوَنا اْسَمْيِف؛ أِلَف األجدؿ ِإنََّما »َكاَف مف أفعؿ نعتا يصمح ِفيِو التأويالف َجِميًعا(: 

ْقر ِبَعْيِنو، واألخيؿ َأْيضا: اْسـ َطاِئر فَ  ِإف َقاَؿ َقاِئؿ: ِإف )أجدؿ( ِإنََّما ُىَو َمْأُخوذ مف الجدؿ وىى شدَّة اْلخمؽ، يدؿ عمى الصَّ
 . 2«وأخيؿ ِإنََّما ُىَو ُىَو أفعؿ َمْأُخوذ مف الخيالف

                                                           
1
 .29/ 1:  شرح كتاب سيبويه، ألبي سعيد السيرافي   .
 .9/993المقتضب، لممبرد :  .2
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في ىذا الّنص يشير المبّرد في استعماؿ )ىو ىو( إلى داللة التطابؽ بيف مبنى الكممة وما اشتؽ منو، فتوسع المبّرد 
، انتقمت ىنا مف مستوى عالقة التطابؽ بيف المبني والمبني عميو في النحو إلى استعماليا في تطابؽ في عالقة التطابؽ
 البناء الّصرفي. 

كذلؾ استعمؿ المبّرد ىذا التركيب التفسيرّي في )َباب مف ِإْعَماؿ األوؿ َوالثَّاِني وىما الفعالف المََّذاف يْعطؼ َأحدىَما 
َنْنت َأو قمت زيد منطمؽ ِإذا أعممت اآلخر أِلَف قمت ِإنََّما َيقع بْعدَىا اْلِحَكاَية ِإذا َكاَنت جمَمة وتقوؿ:ظَ »، إذ قاؿ: (عمى اآلخر

ِتَداء َوَخبره ُىَو َنْحو ااِلْبِتَداء َواْلَخَبر َوَما أشبو َذِلؾ، ِإف أعممت األوؿ قمت َظَنْنت َأو قمت ُىَو ُىَو زيدا ُمْنَطمًقا تْجَعؿ ُىَو ابْ 
وؾ ي وىما ضمير زيد منطمؽ ِإالَّ َأنَّؾ رفعتيما أِلَنَُّيَما بعد قمت َفَصاَرت ِحَكاَية أال ترى َأنَّؾ َتقوؿ  َقاَؿ زيد َعْمرو َأخُ الثَّانِ 

ـَ عبد اهلل.  . 1«َوقمت َقا
عّبر عنيما ففي ىذا الّنص اقتفى المبّرد أثر سيبويو تفسير العالقة التطابقية بيف المبني والمبني عميو )زيد منطمؽ( ف

 بػ)ىو ىو(، فعند تقوؿ : مف زيد؟ فالجواب : ىو منطمؽ، وتقوؿ : مف المنطمؽ ؟ فالجواب : ىو زيد. 
ما أف يكوف »ىػ(، في موضوع حذؼ المبتدأ والخبر في حالة معرفة المخاطب، إذ قاؿ: 318قاؿ ابف السراج )ت2  وا 

: الكر بستيف درىمًا فأمسكت عف ذكر الدرىـ بعد ذكر المحذوؼ شيئا ليس فيو راجع ولكنو متصؿ بالكالـ نحو قولؾ 
الستيف لعمـ المخاطب، وتعتبر خبرًا لمبتدأ بأنؾ متى سألت عف الخبر جاز أف يجاب بالمبتدأ ألنو يرجع إلى أنو ىو ىو في 

د اهلل أخوؾ فقمت المعنى. أال ترى أف القائؿ إذا قاؿ : عمرو منطمؽ فقمت : مف المنطمؽ قاؿ : عمرو، وكذلؾ إذا قاؿ : عب
: مف أخوؾ قاؿ : عبد اهلل، وكذلؾ لو قاؿ : عبد اهلل قامت جاريتو في دار أخيو فقمت : مف الذي قامت جاريتو في دار 

 «.أخيو لقاؿ : عبد اهلل
ىنا ابف السراج اقتفى أثر سيبويو في تفسير ظاىرة )ىو ىو(، ففي ىذا النص أوضحت )ىو ىو( لتفسير العالقة 

والمبني عميو، كاف التطابؽ كمًيا جنسي )النوع(، فجممة )الكر بستيف درىما( فػينا المبتدأ )الكر( مكياؿ عند أىؿ  بيف المبني
العراؽ مقداره ستوف قفيزا  ىو مطابؽ بالعدد مع المبني عميو )بستيف(، فالخبر ىو نفس عدد المبتدأ، فمتى يسأؿ عف المبتدأ 

ب بالمبتدأ؛ لذا عّبر ابف السراج عنيا بمصطمح )ىو ىو( أي المبتدأ في المعني يجاب بالخبر، ومتى يسأؿ عف الخبر يجا
 ىو الخبر، الخبر بمعنى ىو المبتدأ.

وىذا ينطبؽ عمى الجمؿ التي ذكرىا ابف السراج لتفسير مصطمح )ىو ىو(  كجممة )عمرو منطمؽ(، وجممة )عبد 
ففي ىذه الجمؿ المبتدأ ىو معنى المبني عميو )الخبر(، المبني  اهلل أخوؾ(، وجممة )عبد اهلل قامت جاريتو في دار أخيو(،

 عميو )الخبر( ىو في معنى المبتدأ، فينا تطابؽ بالنوع )الجنس( بيف المبتؿ والخبر. 
أنؾ لو قمت : قؿ زيد إال زيد لـ :»ومما أوضحو ابف السراج في بياف ىذه الظاىرة، إذ قاؿ في موضوع االستثناء 

 .3«ني واحدًا مف واحد ىو ىويجز ألنؾ ال تستث
ففي ىذا النص أوضح العالقة بيف المستثنى والمستثنى منو، فابف السراج لـ يجز ىنا أف يستثنى الواحد مف الواحد 
نفسو ؛ ألف مفيـو االستثناء يعنى إخراج الشيء مف األشياء ؛ لذا عّبر ابف السراج بمصطمح )ىو ىو(، أي فأراد أف يوضح 

 يستثني الواحد مف الواحد إذا كاف بمنزلة ىو ىو.أنو ال يجوز أف 
ـَ زيٌد والقائـُ زيٌد » ـَ زيٌد( كيؼ تخبر عف زيٍد بالذي وباأللَؼ والالـ فيكوف الجواب : )الذي قا فيقولوف إذا قمَت : )قا

، وىو في المعنى : )زيٌد( ألفَّ الض مير ىو الذي والذي ىو )فتكوف( الذي مبتدٌأ وقاـَ صمتُو وفيو ضمير يرجع إليو وبو تَـّ
ـَ زيٌد( وكذلؾ إذا دخمت األلؼ والالـُ بداًل مف الذي قمت : )القائـُ زيْد(  زيٌد فيو في المعنى: الفاعُؿ كما كاف حيف قمَت : )قا

( ضمير يرجع إلى األلؼ والالـ واأللؼُ  ـَ( وفي )قائـٍ ـَ )قا ـَ الذي و)قائـ( َقْد َحؿَّ مقا والالـ ىما  فاأللؼ والالـُ قد قامتا مقا
                                                           

 .43-46/ 3:  المقتضب. 1

 .3/63. األصوؿ في النحو، البف السراج : 2

 .234/ 3:  األصوؿ في النحو  .3
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زيٌد... وكؿ اسـ قيؿ لؾ أخبر عنو فحقو أف تنتزعو مف الكالـ الذي كاَف فيو وتضع موضعو ضميرًا يقوـُ مقامُو ويكوف ذلؾ 
نما كاف كذلؾ ألف كؿ مبتدٍأ فخبره إذا كاف اسمًا مفردًا في المعنى ُىَو ُىَو فإذا  الضمير راجعًا إلى الذي أو األلؼ والالـ وا 

 . 1«لذي( وجعمت اسمًا مف األسماء خبره فالخبر ىو )الذي( والذي ىو الخبر وىذا شرط المبتدأ والخبرابتدأَت )با
ىنا ابف السراج أراد أف يوضح تفسير العالقة بيف الموصوؿ وضمير الصمة، كاف التطابؽ كمًيا بينيما، أي :  في 

عميو ضمير الصمة ىو في المعنى ما يدؿ عميو  المعنى اسـ الموصوؿ ىو نفسو في المعنى مراد ضمير الصمة، وما يدؿ
 االسـ الموصوؿ فميذا أطمؽ ابف السراج مصطمح )ىو ىو( في المعنى. 

أنت إذا قمت: ما أنت زيًدا، فمو معنى غير  »أما ابف جني فأوضح عالقة )ىو ىو( لبياف حقيقة الشيء، إذ قاؿ : 
ذا قمت: ما أنت كزيٍد فإنما نفيت أف يكوف معنى: ما أنت كزيٍد، ألنؾ إذا قمت: ما أنت زيًدا، فإ نما نفيت أف يكوف ىو ىو، وا 

مشبيا لو، أال ترى أف مف قاؿ: أنا زيٌد، فمعناه غير معنى مف قاؿ: أنا كزيٍد، فكما كاف اإليجاباف مختمفيف، كذلؾ يكوف 
 .2«النفياف مختمفيف، وىذا واضح.

يًدا، وما أنت كزيٍد( فالجممة األولى لست مشبيا لزيٍد سػواء في ىذا الّنص ابف جني يفرؽ بيف جممتي )ما أنت ز   
نما يشبيو في صفتو، ثـ ناظر ابف جني  أكاف حقيقة أـ صفة، أما الجمػمة األخرى فمػيس ىو مشبًيا بزيٍد حقيقتو )ىو ىو(، وا 

التطابؽ كاممة فيو عيف زيد أو  ىاتيف الجممتيف المنفيتيف بجممتيف مثبتتيف ىما )أنا زيد، وأنت كزيٍد( فالجممة األوؿ درجة
 ىو ىو حقيقة وذاًتا، والجممة األخرى فيو يشبيو، وىناؾ فرؽ بيف الشبو والحقيقة.

ىػ( فأوضح عالقة ىو ىو لبياف المطابقة بيف الّنعت والمنعوت، وبيف الفعؿ والمفعوؿ 581أما أبو القاسـ السييؿ )ت
ىو لنعت أف يكوف جاريًا عمى المنعوت في رفعو ونصبو وخفضو ؛ ألنو إف حكـ ا »المطمؽ الذي مف لفظ الفعؿ، إذ قاؿ : 

فوضع االسـ المعيف مكاف االسـ المطمؽ تبيينا لو، فعمؿ فيو الفعؿ، ألنو ىو ىو في  »، وقاؿ : 3«ىو مع زيادة معنى
 .4«المعنى، وليس بغيره. 

 ذوؼ ؛ إذ وّجو البيت الشعري :  ىػ( فقد استعمؿ تركيب )ىو ىو( في تقدير المح672أما عند ابف مالؾ )ت
عاَلفٍ     ونعـ مزكأ مف ضاقت مذاىُبو   وِنعـَ َمف ىو في سرٍّ وا 

فذىب إلى أنو يجوز جعؿ )َمف( الموصولة فاعؿ )ِنعـ( الثانية، ويكوف الضمير )ىو( مبتدأ خبره محذوؼ تقديره 
عالف، أي: ىو  عالف و)في( متعمقة بػ"ىو" )ىو(، فيكوف تقدير التركيب : ونعـ َمف ىو ىو في سر وا  الذي شير في سر وا 

 .5المحذوؼ ألف فيو معنى الفعؿ
نما ىي تمييز  بيد أّف ابف ىشاـ األنصاري قّدر التركيب )ىو ىو ىو( فجعؿ )َمف( الموصولة ليست فاعاًل لػ)ِنعـ(، وا 

 واف( في البيت الذي قبمو ىو : لفاعؿ )ِنعـ( المستتر، وعميو أف يقّدر المخصوص بتقدير )ىو( لتقّدـ ذكر )بشر بف مر 
 وكيَؼ أرىُب أمرًا أو ُأراُع بِو                         وقد زكأُت إلى بشِر بِف مرواف

  6 فكاف تقدير التركيب المتعمؽ بالفعؿ الجامد : )ىو ىو ىو(
 ىو المقدرة )المخصوص المحذوؼ( + ىو الظاىرة )مبتدأ( + ىو المحذوفة)خبر المبتدأ(.

 
 

                                                           
 .241/ 2:  المصدر نفسو .1

 9/140سر صناعة اإلعراب، البف جني :  .2
  .991. نتائج النحو في الفكر، لمّسيمّي : 3
  .519. المصدر نفسو  : 4
 5/9994ينظر : شرح الكافية الشافية، البف مالؾ :  .5
 .34/ 2. مغني المبيب عف كتب األعاريب : 6
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 ائج البحث()نت 
 أف سيبويو كاف دقيقا في وصفو ىذه الظاىرة و تفسير درجات التطابؽ بيف المبني والمبني عميو. -1
 أف ظاىرة )ىو ىو( استمد فكرتيا مف القياس المغوي وطّبؽ بما ترتضيو طبيعة المغة. -2
 بّيف سيبويو درجات التطابؽ بيف المبتدأ والمبني عميو، وىي في ما يأتي :  -3
 لمبني عميو )ىو ىو( = عالقة مطابقة، نحو : عبد اهلل منطمؽ.المبتدأ + ا 
  المبتدأ + المبني عميو )اآلخر ىو األوؿ( = عالقة التشابو أو الوصؼ، نحو : ىو  مني مزجُر الكمب، وعيدي بي

 قريب وحديث.
 .المبتدأ + المبني عميو )اآلخر األوؿ( = عالقة احتواء )ظرؼ(، نحو : الميمَة اليالُؿ 
 سيبويو درجات التطابؽ بيف المنعوت والنعت، وىي ما يأتي :أوضح  -4

 المبني )الذات( + المبني عميو )وصؼ ثابت غير متغّير( = ىو ىو ىو. -
 المبني )الذات( + المبني عميو)وصؼ متغّير بمنزلة الذات نفسو( = ىو ىو. -

 عميميا.أف نحو سيبويو نحو عممي، أما النحاة الذيف جاءوا بعد سيبويو فكاف نحوىـ ت -5
منيج سيبويو يفّسر المغة بالمغة ؛ لذا كثرت عنده آليات التفسير في مفيومات مثال : )المنزلة، وأجري مجرى، كما  -6

 قالت العرب، وقع موقع، في موضع، كأنؾ قمت وكأنو يقوؿ، وىذا تمثيؿ لـ يتكمـ بو(.
يو نحو وظيفي، أما النحاة الذيف جاءوا نظر سيبويو إلى المغة مف حيث استعماؿ المتكمـ ؛ لذا نقوؿ إف نحو سيبو  -7

 بعده فنظروا إلى المغة مف خالؿ تقدير التركيب.
 اختفاء درجات التطابؽ عند المتأخريف عّما ىو عند سيبويو )ىو ىو، األوؿ ىو اآلخر، األوؿ اآلخر(. -8

 
 ))روافد البحث(( 

 القرآن الكريم. -  
ىػ(، تحقيؽ : د. عبد 316النحوي المعروؼ بابف السراج )ت األصوؿ في النحو، أبي بكر محمد بف السري بف سيؿ -

 بيروت  –الحسيف الفتمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبناف 
طو محمد الزيني، ومحمد عبد المنعـ خفاجي،  :، تح ىػ(368أخبار النحوييف البصرييف، ألبي سعيد السيرافي )ت  -

 .ـ 1966 -ىػ  1373 1مصر، ط -مصطفى البابي الحمبي
 ىػ(، تح : محمد محيي عبد الحميد 577)ت نصاؼ في مسائؿ الخالؼ، ألبي البركات االنبارياإل -
بيدي، تحقيؽ لجنة التراث العربّي، مطبعة حكومة  - تاج العروس مف جواىر القاموس، لمسيد محمد مرتضى الحسيني الزَّ

 ـ.1965-ىػ1385الكويت، الكويت، 
 لبناف. –دار التأريخ، بيروت ىػ( 817التعريفات لمسيد الشريؼ الجرجاني )ت -
لبناف الطبعة -ىػ(، دار الكتب العممية بيروت392سر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح عثماف بف جني الموصمي )ت  -

 ـ.2000 -ىػ1421األولى
 ـ.1953-ىػ1373سيبويو إماـ النُّحاة، األستاذ عمي النجدّي ناصؼ، مكتبة النيضة، مطبعة البياف العربي، مصر  -
ىػ(، تحقيؽ : د. حسيف نصار، الجزء السابع، مط دار الكتب 368سيبويو ألبي سعيد السيرافي )ت شرح كتاب -

 .2009والوثائؽ القومية بالقاىرة 
ىػ(، تحقيؽ : عبد المنعـ أحمد ىريدي، نشر في 672شرح  الكافية الشافية، ألبي عبد اهلل جماؿ الديف بف مالؾ )ت -

 .1حياء التراث اإلسالمي كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة، طجامعة أـ القرى مركز البحث العممي وا  



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

944 

ىػ(، تح : أحمد عبد الغفور عطار، 398الصحاح )تاج المغة وصحاح العربية(، إلسماعيؿ بف حماد الجوىري )ت -
 ـ.1987، دار العمـ لممالييف، بيروت، 4ط

و(، تحقيؽ : عبد السالـ محمد ىاروف، دار التأريخ، كتاب سيبويو، ألبي بشر عمرو بف عثماف الممقب بػ)سيبوي -
 لبناف. –بيروت 

أيوب بف موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت ، الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية -
 )د.ت(. بيروت –مؤسسة الرسالة ، عدناف درويش، ومحمد المصري، تح : ىػ(1094

 بيروت، الطبعة األولى، )د.ت(. –ىػ(، دار صادر 711كـر بف منظور)لساف العرب، لمحمد بف م -
ىػ(، تحقيؽ : محمد عبد الخالؽ عضيمة، الناشر : عالـ الكتب 285المقتضب، ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد )ت -

 بيروت. –
 اد.بغد 1منيج كتاب سيبويو في التقويـ النحوي، د. محمد كاظـ البكاء، دار الشؤوف الثقافية، ط -
 –ىػ(، دار الكتب العممية 581نتائج الفكر في النَّحو ألبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد السييمي )ت  -

 ـ. 1992 - 1412بيروت، الطبعة األولى: 
إلسماعيؿ بف محمد أميف بف أمير سميـ الباباني البغدادي )ت ، ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف -

 .لبناف –دار إحياء التراث العربي بيروت ، ىػ(1399
ألبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف  :وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف -

 .بيروت –دار صادر ، إحساف عباس :، تح ىػ(681البرمكي اإلربمي )المتوفى: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


